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ΠΡΟΣ 
τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής 

 
                                                                                               
ΘΕΜΑ:  Έγκριση πρακτικού δηµοπρασίας για την εκποίηση εγκαταλελειµµένων   
    οχηµάτων του ∆ήµου ∆ιονύσου.  
 
 
 Με την υπ’ αριθ. 555/2018 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου εγκρίθηκε η 
∆ιενέργεια πλειοδοτικής δηµοπρασίας για την περισυλλογή εγκαταλελειµµένων οχηµάτων 
στο ∆ήµο ∆ιονύσου και µε την  υπ’ αριθ. 380/2018 απόφαση  της Οικονοµικής Επιτροπής 
καθορίστηκαν οι όροι της δηµοπρασίας. Με την υπ’ αριθ. Πρωτ.32527/3914/2018 διακήρυξη 
ορίσθηκε η 29η  Οκτωβρίου 2018 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10.00 π.µ. να διεξαχθεί η 
δηµοπρασία. 
 
 Στις 29/10/2018 και ώρα 10.00 π.µ. στο ∆ηµαρχείο του ∆ήµου ∆ιονύσου επί της 
οδού Λεωφ. Λ.Μαραθώνος 29 & Αθ.∆ιάκου 1 στον Άγιο Στέφανο, συνήλθε η Επιτροπή 
∆ηµοπρασιών σύµφωνα  µε τις διατάξεις του Π.∆. 270/81 για το έτος 2018, για να 
διενεργήσει τη δηµοπρασία για την εκποίηση κινητών πραγµάτων του ∆ήµου ∆ιονύσου και 
συγκεκριµένα εγκαταλελειµµένων οχηµάτων που βρίσκονται εντός των ορίων του ∆ήµου. 
 
 Εντός του χρόνου διενέργειας της δηµοπρασίας συνολικά έλαβαν µέρος στη 
δηµοπρασία   πέντε (5) συµµετέχοντες : α) ΜΠΟΥΖΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ, β) 
ΚΑΤΣΙΑΒΟΥ ΑΦΟΙ ΟΕ, γ) ΟΙΚΑΝΟ ΕΠΕ, δ) ΣΙ∆ΗΡΟΣΚΡΑΠ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕ, ε) 
ΛΑΒ∆ΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Ο.Ε. 
  Το κατώτατο όριο της πρώτης προσφοράς είχε καθοριστεί µε τη διακήρυξη  της 
δηµοπρασίας στο ποσό των 80€/ΙΧ, 150€/ΦΙΧ & 20€/∆ίκυκλο. 
 Η υψηλότερη τιµή προσφοράς που εκφωνήθηκε για τα ΙΧ επιβατικά που αποτελούσε 
και το κριτήριο για την τελική επιλογή ανήλθε στο ποσό των 90€/ΙΧ επιβατικό, από τον κο 
Λαβδαρά Στέφανο εξουσιοδοτηµένο από την εταιρεία Λαβδαράς Χρήστος και Υιοί ΟΕ και 
στο ποσό των  150€/ΦΙΧ έως 3,5 τόνους & 20€/δίκυκλο σύµφωνα µε την αρχική προσφορά 
που κατατέθηκε από την ίδια εταιρεία.  
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Συνηµµένα: 1.Το πρακτικό του εν λόγω διαγωνισµού. 
 


